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CAPÍTULO I 

DAS PRÁTICAS DE ESTÁGIOS PRESENCIAIS E REMOTAS REALIZADAS POR DISCENTES DO 

IFPE CVSA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Art. 1º A realização de práticas de estágios presenciais e/ou remotas dependerá de             

previsão nos respectivos Planos de Curso e de acordo com os protocolos de             

biossegurança, análise das condições sanitárias locais e/ou do MEC e/ou órgão de            

regulamentação e fiscalização do estágio. 

 

§ 1º Só serão encaminhadas/os para práticas profissionais de estágios, as/os           

estudantes pertencentes aos cursos nos quais houver previsão no PPC da possibilidade            

dessas práticas acontecerem de maneira presencial e/ou remota. A/O coordenador/a          

do curso, ou outra instância competente, deverá comunicar à CIEC, via Ofício, sobre a              

previsão de práticas de estágios, presenciais e/ou remotas, no curso objeto da            

comunicação, bem como as informações sobre restrições relacionadas aos estágios. 

 

§ 2º Caberá a/ao professor/a-orientador/a avaliar, por meio do plano de atividades do             

estágio, as reais condições da prática profissional ser executada tanto presencialmente           

como remotamente, considerando aspectos técnico-pedagógicos do curso.  

 

§ 3º A/Ao estagiária/o que for encaminhada/o para práticas de estágio em regime             

remoto, conforme Anexo V, caberá providenciar estrutura física e tecnológica          

necessária para a realização das atividades remotas. 

 

§ 4º A prática de estágio remoto será implantada temporariamente, persistindo até a             

retomada das aulas presenciais, tendo em vista as comunicações ou determinações           

emanadas pelas autoridades de saúde pública, locais ou federais. 

 

§ 5º Com a previsão de retorno do calendário letivo presencial do IFPE-CVSA e              

encerrada a necessidade das medidas de proteção à saúde da/o estagiária/o, relativas            

à pandemia da COVID 19, o desenvolvimento das atividades poderá voltar a ocorrer de              



maneira presencial, desde que ajustado no Termo Aditivo ao Termo de Compromisso            

de Estágio. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESTÁGIOS PRESENCIAIS E REMOTAS 

 

Art. 2º A formalização do estágio curricular obrigatório e não obrigatório se dará por              

meio da entrega à CIEC, por e-mail, dos seguintes documentos, preenchidos e            

assinados pela Instituição de Ensino, pela/o discente e pela Parte Concedente: Termo            

de Compromisso de Estágio (anexo I), Plano de Atividades (anexo II), comprovante de             

matrícula, termo de responsabilidade da/o estudante para realização de estágio          

durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (se estágio presencial) (anexo           

III), Termo de ciência e responsabilidade da/o estagiária/o (se estágio remoto)(anexo           

IV) e termo de responsabilidade da concedente para recebimento de estagiária/o           

durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (anexo V), autodeclaração de           

saúde – referente à Portaria GR/IFPE nº 1.090, de 15 de outubro de 2020 (anexo VI) e                 

termo de ciência e responsabilidade estagiária/o – referente à Portaria GR/IFPE nº            

1.090, de 15 de outubro de 2020 (anexo VII).  

 

§ 1º O termo de compromisso e o plano de atividades devem ser preenchidos pela/o               

supervisor/a da parte concedente que deverá imprimi-los, assiná-los (com a/o          

representante legal), escaneá-los e encaminhá-los para a/o estudante. A/O estudante          

deverá imprimir os documentos, assiná-los, escaneá-los e enviá-los a/ao seu/sua          

professor/a orientador/a (docente do IFPE CVSA). A/O professor/a orientador/a irá          

imprimi-los, assiná-los, escaneá-los e enviá-los a/ao estudante, que encaminhará para          

o e-mail da CIEC. A CIEC providenciará a assinatura do diretor-geral nos documentos,             

arquivará a via do IFPE CVSA e encaminhará, por e-mail, as vias da/o estudante e da                

parte concedente do estágio, solicitando anuência das documentações enviadas. 

 

§ 2º Quando do retorno presencial das atividades acadêmicas do IFPE CVSA, o Campus              

poderá solicitar à/ao estudante as vias dos documentos enviados por e-mail e            

assinadas, para arquivamento.  



 

§ 3º A entrega da documentação deverá ser realizada até o dia 20 do mês anterior ao                 

do início do estágio. Nenhum/a estudante poderá começar o estágio sem que seja             

feita a formalização da prática profissional. 

 

§ 4º O Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades deverão contemplar,               

expressamente, as atividades que serão desenvolvidas de maneira presencial e/ou          

remota pela/o estagiária/o na parte Concedente, levando-se em consideração o          

descrito no PPC do curso sobre o perfil do egresso. 

 

§ 5º A parte concedente, em caso de estágio presencial, fornecerá a/ao estagiária/o             

todos os EPIS’s, acessórios e materiais necessários ao desempenho das atividades, de            

acordo com as legislações relacionadas à saúde e segurança no trabalho.  

 

§ 6º Em caso de Termo Aditivo (anexo VIII) para inclusão de atividade remota ao               

Termo de Compromisso de Estágio já celebrado antes, devem ser observadas as            

possibilidades de execução nessa modalidade de atividade, devendo estar alinhadas à           

área de formação, à carga horária de trabalho semanal e com as responsabilidades no              

cumprimento das atividades. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO DAS PRÁTICAS DE ESTÁGIOS PRESENCIAIS E REMOTAS 

 

Art. 3º O acompanhamento das práticas presenciais e remotas de estágios será            

realizado pela/o professor/a-orientador/a em regime de trabalho remoto,        

prioritariamente, e poderá ser feito por meio de reuniões remotas/web conferência           

com a/o discente, com a/o supervisor/a do estágio na Concedente, ou outros meios             

possíveis de comprovar o acompanhamento. 

 

§ 1º Quando imprescindível, o acompanhamento do estágio poderá ser realizado de            

maneira presencial pela/o docente. 

 



§ 2º A constatação, pela/o professor/a-orientador/a ou pela/o própria/o estagiária/o,          

de qualquer prática de não conformidade com as orientações sanitárias e/ou práticas            

indevidas no âmbito do estágio poderá resultar na rescisão contratual. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONCLUSÃO DAS PRÁTICAS DE ESTÁGIOS PRESENCIAIS E REMOTAS 

 

Art. 4º Concluída a prática profissional, a/o estudante deverá entregar à CIEC, via             

e-mail, preenchidos e assinados: declaração de conclusão do estágio (anexo IX), ficha            

de frequência (anexo X), ficha de avaliação do estágio pela/o estagiária/o (anexo XI),             

ficha de avaliação da/o supervisor/a do estágio (anexo XII), ficha de avaliação do             

relatório de estágio (anexo XIII) e o relatório final do estágio. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5º As medidas previstas nesta Portaria serão executadas enquanto perdurar o            

estado de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 ou publicação de            

normativa/s vinculante/s das instâncias superiores do IFPE. 

 

Art. 6º As práticas de estágios, presenciais e remotas, deverão seguir os protocolos de              

ações para retorno das atividades presenciais publicados pelo IFPE, especialmente o           

protocolo nº 18 que trata das visitas técnicas, atividades externas & estágios para             

estudantes e servidoras/es. 

 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral do Campus Vitória de             

Santo Antão. 

 



ANEXO I
                                 TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO 

                                         DURAÇÃO DE ____/____/_____ A ____/____/_____

Termo de Compromisso de Estágio, nos Termos da 
Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.

As partes a seguir nomeadas, celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, de um lado a empre-
sa concedente _____________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°, __________________, estabelecida
na  ___________________________________________________,  e  do  outro,  o(a)  aluno(a)
_____________________________________________,  do  curso  de  ________________,  CPF  n°, _____________,
Nascido em ___/___/___, representado pelo seu responsável legal o/a senhor/a ____________________________, CPF
nº ______________________ (se menor de idade), têm acordado o presente Termo de Compromisso com a interveniên-
cia da Instituição de Ensino O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAM-
BUCO – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, estabelecida na Propriedade Terra Preta S/N, Zona Rural, na cidade
da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.767.239/0004-98, de acordo com as cláusu-
las e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – Fica determinado pela lei nº. 11.788/08 que o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desen-
volvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do educando. O estágio obrigatório ou
não obrigatório deve proporcionar ao educando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular objetivando o seu desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.

CLÁUSULA 2ª – Caberá à Empresa, enquanto unidade concedente de estágio, fixar os locais, datas e horários em que
se realizarão as atividades do estágio que não devem coincidir com o programa dos trabalhos escolares a que estiver su-
jeito o ESTAGIÁRIO. Fica expressamente convencionado que toda ou qualquer atividade do estágio será sempre reali-
zada no turno oposto às aulas de forma curricular e supervisionada.

CLÁUSULA  3ª  –  O  aluno  fará  seu  estágio_____________________(obrigatório  ou  não-obrigatório)  no  setor
______________ da Empresa, cujas atividades serão compatíveis com as competências próprias da atividade profissio-
nal do seu curso, sendo discriminada no Plano de Estágio, que se incorpora neste Termo, na forma prevista no Art.9º-
§único da Lei 11.788/08, com o seguinte roteiro de atividades:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

CLÁUSULA  4ª  –  O  estágio  será  realizado  no  seguinte  endereço:
________________________________________________________________________________________________
_____.

CLÁUSULA 5ª – A empresa concedente designa o (a) Sr (a)  _________________________________________  que
ocupa o cargo/função de ___________________, como o profissional responsável pela orientação e supervisão, dentro
do roteiro de atividades de estágio, conforme a cláusula 3a.

CLÁUSULA  6ª  –  A  Instituição  de  Ensino  designa  o  (a)  prof.
(a),__________________________________________como orientador/supervisor responsável pelo acompanhamento
e avaliação das atividades do estágio.

CLÁUSULA 7ª–  Durante o período de estágio,  o  ESTAGIÁRIO cumprirá  o seguinte  horário:  de  2a 6ª  feira,  das
__h__min  às __h__min e  das __h__min  às __h__min, num total de ___ horas semanais, respeitando-se sempre, em
quaisquer circunstâncias, a jornada escolar do aluno e o estabelecido no Art.10 - incisos I e II da Lei 11.788/08.

CLÁUSULA 8ª– O ESTAGIÁRIO receberá diretamente da empresa, a título de bolsa ou outra forma de contraprestação



que venha a ser acordada, a importância de R$ _______ (_______________________________) por mês, observado o
disposto no Art.12 da Lei 11.788/08.  

CLÁUSULA 9ª – O presente Termo de Compromisso tem a duração de _____ meses e poderá ser rescindido pela em-
presa, pelo IFPE ou pelo ESTAGIÁRIO, sem qualquer indenização de qualquer das partes, salvo nos casos de recesso
remunerado proporcional ao período de estágio realizado, mediante comunicação por escrito, feita com antecedência
mínima de cinco (05) dias.

CLÁUSULA 10 – Sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, é assegurado um período de re-
cesso de 30 ( trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, devendo ser remunerado quando
o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Deve ser observado, também, que para os estágios com
períodos inferiores a 1(um) ano os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, conforme Art. 13 da lei
11.788/08.

CLÁUSULA 11 – O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, ressalvado o disposto sobre a matéria
na legislação previdenciária, e no Art.15 da Lei 11788/08.

CLÁUSULA 12 – O ESTAGIÁRIO está segurado contra acidentes pessoais, na seguradora SURA S.A, apólice nº 54,
de acordo com o Art.9º – IV da Lei 11.788/08.

CLÁUSULA 13 – O ESTAGIÁRIO será responsabilizado pelas perdas e danos, que porventura sejam causados à em-
presa ou a terceiros, quando agir de forma contrária ao estabelecido na cláusula terceira de seu Termo de Compromisso,
obedecendo sempre ao princípio constitucional da ampla defesa.

CLÁUSULA 14 – A empresa concedente do estágio se compromete a liberar o ESTAGIÁRIO, por ocasião das reuniões
de acompanhamento, visitas técnicas e aulas práticas que forem oficializadas pelo IFPE, bem como a redução da carga
horária do estágio, pelo menos à metade, nos períodos de avaliação de aprendizagem, programado no calendário esco-
lar, observado o Art10, §2 da Lei 11.788/08. 

CLÁUSULA 15 – O ESTAGIÁRIO se compromete a apresentar-se ao supervisor de estágio do IFPE e cumprir as nor-
mas estabelecidas para avaliação do Estágio, conforme o projeto pedagógico do curso.

CLÁUSULA 16 – O ESTAGIÁRIO será obrigado a elaborar o relatório final circunstanciado, sobre o estágio; entregá-
lo à empresa concedente para o visto do seu supervisor e, posteriormente, à Coordenação de Integração Escola - Comu-
nidade do IFPE – campus Vitória de Santo Antão, que o encaminhará para a avaliação do orientador de estágio da Insti-
tuição de Ensino, em seguida à diplomação.

CLÁUSULA 17 – Caberá à Unidade Concedente de estágio enviar a Instituição de Ensino, com periodicidade mínima
de 6 meses, relatório de atividades com vista obrigatória ao Estagiário, conforme Art.9º-VII da Lei 11.788/08. 

CLÁUSULA 18 – Caberá à empresa concedente disponibilizar para o ESTAGIÁRIO os equipamentos de segurança e
exigir o seu uso durante o desempenho das atividades do estágio, quando for necessário.

CLÁUSULA 19 – A empresa concedente não permitirá ao ESTAGIÁRIO se expor a riscos ambientais insalubres ou pe-
rigosos, sem o uso dos EPI’s e EPC’s obrigatórios, dentro dos limites de tolerância.

CLÁUSULA 20 – Compete à empresa concedente informar ao ESTAGIÁRIO todas as normas de Segurança do Traba-
lho previstas para seu estágio.

CLÁUSULA 21 – Ao estagiário, aplica-se a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua imple-
mentação de responsabilidade da parte concedente de estágio, conforme Art.14 da Lei 11.788/08.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente Termo de Compromisso, em três vias de igual teor para
um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Vitória de Santo Antão, ___ de ________________ de 20___.

______________________
INTERVENIENTE-  IFPE  Campus

_________________________
EMPRESA CONCEDENTE –  Represen-



Vitória de Santo Antão
(carimbo e assinatura)

    

tante legal 
(carimbo e assinatura) 

_______________________
SUPERVISOR/A DO ESTÁGIO

_______________________
ESTAGIÁRIO/A

__________________________
Responsável legal pelo estagiário (se me-
nor de idade)

TESTEMUNHAS:
_________________________
SERVIDOR 
IFPE

_________________________
EMPREGADO 
EMPRESA



ANEXO II

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

PLANO DE ATIVIDADE – APRENDIZAGEM

Estagiária/o: Fone: 

E-mail: 

Curso: 
(   ) Técnico em Agricultura (PROEJA)
(   ) Técnico em Agricultura (Subsequente)
(   ) Técnico em Agroindústria (Integrado)
(   ) Técnico em Agroindústria (Subsequente)
(   ) Técnico em Agropecuária (Integrado)
(   ) Téc. em Manutenção e Suporte em Informática (PROEJA)
(   ) Técnico em Zootecnia (Subsequente)
(   ) Bacharelado em Agronomia 
(   ) Licenciatura em Química

Instituição de Ensino
IFPE – Campus Vitória de Santo Antão
Propriedade Terra Preta, S/N, Zona Rural
CEP: 55602-970, Vitória Santo Antão
Fone: 3114-1985/3114-1971
e-mail: ciec@vitoria.ifpe.edu.br

http://www.ifpe.edu.br/campus/
vitoria

Empresa/Instituição Concedente Telefone: 

Supervisor/a de estágio na Instituição Concedente Formação/Cargo:

Período do estágio: de ___/___/____ até ___/____/_____ Total de meses:

Horário: Carga horária semanal:

Atividades do estágio: 

      __________________________________                     __________________________________
                Supervisor/a da Concedente                                          Professor/a orientador/a do IFPE
(assinatura+nº registro Conselho Profissional)                                Assinatura + matrícula SIAPE

______________________________________
Estudante/estagiária/o



ANEXO III

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA/O ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PRESENCIAL
DURANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

Eu (NOME DA/O ESTAGIÁRIO), CPF nº (CPF DA/O ESTAGIÁRIO), regularmente matriculada/o no cur-
so (NOME DO CURSO), supervisionada/o pela/o funcionária/o (NOME DA/O SUPERVISOR/A DE ES-
TÁGIO), e tendo como Professor/a Orientador/a (NOME DA/O PROFESSOR/A ORIENTADOR/A), de-
claro está ciente dos regulamentos de estágio e das condições de biossegurança que devem ser
observadas pela concedente durante o período de pandemia. Declaro ainda ser menor de 60 anos
de idade e não possuir comorbidades tais como cardiopa as, diabetes, pneumopa a, doença neo-
rológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras indicadas pelo Mi-
nistério da Saúde. Declaro ainda cumprir as medidas de segurança adotadas pela concedente no
combate ao coronavírus. 

_____________________________, _______ de _______________ de 2020

_______________________________________________________
ESTAGIÁRIA/O

(Assinatura)



ANEXO IV

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA CONCEDENTE PARA RECEBIMENTO DE ESTAGIÁRIAS/OS PRE-
SENCIAIS DURANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

Pelo presente Termo de Responsabilidade, a concedente de estágio (RAZÃO SOCIAL DA CONCE-
DENTE),  inscrita no CNPJ sob o número (CNPJ DA CONCEDENTE),  localizada na (ENDEREÇO DA
CONCEDENTE), declara que, em observância no disposto no art. 14 da Lei nº 11.788/2008, disponi-
biliza os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou uso obrigatório de máscaras, obedecendo
ainda às regras de higiene e segurança, de quan dade máxima e de distanciamento mínimo entre
as pessoas, constantes do Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, para preservar a saúde da/o
estagiária/o, visando conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Declara ainda que infor-
mará ao IFPE – Campus Vitória de Santo Antão o/s caso/s suspeito/s ou confirmado/s de COVID-19
de estagiária/o que esteja em prá ca profissional na empresa/ins tuição. Entre as medidas adota-
das para enfrentamento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus: 

-(LISTAR MEDIDAS) 
-(CASO O ESTAGIÁRIO ENCONTRE-SE REALIZANDO O ESTÁGIO DE FORMA REMOTA (HOME OFFICE),
FAVOR INDICAR ESTA MEDIDA ADOTADA) 

_____________________________, _______ de _______________ de 2020

_______________________________________________________
Nome, assinatura e cargo da/o representante legal da concedente

CONCEDENTE



ANEXO V

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA/O ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMOTO DU-
RANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

Considerando as medidas de proteção para enfrentamento da emergência internacional de
saúde pública  decorrente do coronavírus  (COVID-19)  adotadas  pelo Ins tuto  Federal  de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), que autoriza o regime de jornada em estágio remoto, com-
prometo-me a:

I. executar os deveres sob a minha responsabilidade, definidos no Termo de Compromisso de

Estágio e/ou no Plano de A vidades do estágio;

II. guardar sigilo, respeitando as informações con das nos processos e documentos a que ver

acesso no regime de jornada em estágio remoto, sob pena de responsabilidade, nos termos
da legislação em vigor;

III. cumprir as a vidades de minhas atribuições, com a entrega dos resultados da execução da

a vidade descrita no plano de a vidades do estágio;

IV. manter ligados e a vos, durante os horários estabelecidos no meu Termo de Compromisso

de Estágio e/ou no Plano de A vidades de Estágio, os telefones de contato, whatsapp e as
contas de correio eletrônico para comunicação ins tucional;

V. comunicar imediatamente à/ao professor/a supervisor/a do estágio qualquer alteração das

informações prestadas, mantendo-as sempre atualizadas.

Declaro que:

I. é de minha exclusiva responsabilidade providenciar a estrutura sica e tecnológica necessárias

à realização do regime de jornada em estágio remoto;

II. é vedado delegar a terceiros a execução da a vidade do regime de jornada em estágio remoto;

Vitória de Santo Antão, ___ de _________ de 2020.

Estudante: ________________________________________________ CPF: __________________
Curso: ____________________________ Ins tuição de ensino: ____________________________
Supervisor/a: _________________________Professor orientador/a: ________________________

_____________________________________________
ESTAGIÁRIO
(Assinatura)



ANEXO V

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA/O ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMOTO DU-
RANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

Considerando as medidas de proteção para enfrentamento da emergência internacional de
saúde pública  decorrente do coronavírus  (COVID-19)  adotadas  pelo Ins tuto  Federal  de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), que autoriza o regime de jornada em estágio remoto, com-
prometo-me a:

I. executar os deveres sob a minha responsabilidade, definidos no Termo de Compromisso de

Estágio e/ou no Plano de A vidades do estágio;

II. guardar sigilo, respeitando as informações con das nos processos e documentos a que ver

acesso no regime de jornada em estágio remoto, sob pena de responsabilidade, nos termos
da legislação em vigor;

III. cumprir as a vidades de minhas atribuições, com a entrega dos resultados da execução da

a vidade descrita no plano de a vidades do estágio;

IV. manter ligados e a vos, durante os horários estabelecidos no meu Termo de Compromisso

de Estágio e/ou no Plano de A vidades de Estágio, os telefones de contato, whatsapp e as
contas de correio eletrônico para comunicação ins tucional;

V. comunicar imediatamente à/ao professor/a supervisor/a do estágio qualquer alteração das

informações prestadas, mantendo-as sempre atualizadas.

Declaro que:

I. é de minha exclusiva responsabilidade providenciar a estrutura sica e tecnológica necessárias

à realização do regime de jornada em estágio remoto;

II. é vedado delegar a terceiros a execução da a vidade do regime de jornada em estágio remoto;

Vitória de Santo Antão, ___ de _________ de 2020.

Estudante: ________________________________________________ CPF: __________________
Curso: ____________________________ Ins tuição de ensino: ____________________________
Supervisor/a: _________________________Professor orientador/a: ________________________

_____________________________________________
ESTAGIÁRIO
(Assinatura)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
(referente a Portaria GR/IFPE nº 1.090, de 15 de outubro de 2020)

Eu, _______________________________________________, inscrita/o no CPF sob o número
____________________, matriculada/o no curso de ________________________________,
do Campus Vitória de Santo Antão, do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE), ciente da atual situação de emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do coronavírus (COVID-19)  e dos riscos inerentes às a vidades de estágio,  bem
como de acesso aos campos de estágio, declaro, para todos os efeitos e fins, que: 

(   )  tenho conhecimento acerca das medidas de prevenção e dos cuidados necessários para
evitar a contaminação por coronavírus e outras doenças infectocontagiosas nos ambientes de
estágio. 
(   ) Tenho conhecimento de que o seguro de estagiário provavelmente não oferece cobertura
em casos de acidentes ocorridos em consequência de pandemia. 
(    ) Estou em plenas condições sicas e mentais para exercer as a vidades de estágio, mani-
festando a minha opção de con nuar com as a vidades de estágio, e que seguirei os protoco-
los de estágio, fazendo uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de
proteção cole va (EPC) de forma adequada. Declaro, ainda, estar ciente de que o estágio deve
ser suspenso imediatamente em casos de carência/inexistência de EPIs, devendo, nesse caso,
comunicar aos supervisores/preceptores/Coordenação de Estágio.
(    ) Decidi não par cipar nas a vidades de estágio, estando ciente de que essa decisão poderá
implicar o atraso do término do meu curso, o que significa que a conclusão do curso ocorrerá
depois do prazo inicialmente previsto.  

__________________________, _____ de __________ de 2020

___________________________________                __________________________________
               Assinatura da/o estudante                                Assinatura da/o coordenador/a do curso



ANEXO IX

Logomarca da empresa

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO

Declaramos  que  o  Sr(a).  NOME  COMPLETO  DO  ALUNO,  CPF  XXXXXXXXX  RG

XXXXXXXXXX, estudante do curso de NOME DO CURSO, realizou seu estágio curricular

obrigatório na empresa NOME DA EMPRESA, no período de ___/___/___ a ___/___/___,

cumprindo o total de ____ horas de estágio. 

_____________, ___ de ___________de _____

_______________________________

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE

FOLHA DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO
ESTAGIÁRIO TELEFONE PARA CONTATO

CURSO ANO DE CONCLUSÃO TURMA

EMPRESA DATA DO INÍCIO DO ESTÁGIO DATA DO FINAL DO ESTÁGIO CARGA HORÁRIA TOTAL:

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO
TOTAL DE

HORAS/DIA
DATA ENTRADA ASSINATURA SAÍDA ENTRADA ASSINATURA SAÍDA

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO                                                        TOTAL DE
HORAS.:



TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO
TOTAL DE

HORAS P/ DIA
DATA ENTRADA ASSINATURA SAÍDA ENTRADA ASSINATURA SAÍDA

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO                                                         TOTAL DE
HORAS:



TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO
TOTAL DE

HORAS/DIA
DATA

ENTRAD
A ASSINATURA SAÍDA ENTRADA ASSINATURA SAÍDA

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO                                                           TOTAL DE
HORAS:



                        ANEXO XI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO – CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE

ANEXO VIII

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO/TRABALHO  

                    A avaliação de todo trabalho é fator de importância vital, para apontar pontos “FORTES e FALHOS”.
                    Com o objetivo de conhecermos os pontos positivos e negativos do “ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO

CURRICULAR”, preparamos a presente ficha de AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO para ser preenchida.
                    Nesta oportunidade gostaríamos de contar com seu espírito construtivo, fornecendo-nos sugestões que servi-
rão para melhorarmos os nossos trabalhos.

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO/TRABALHO  
ESTAGIÁRIO(ALUNO[A])

CURSO TÉCNICO EM ANO DE CONCLUSÃO SÉRIE/TURMA

SETOR DE ESTÁGIO DURAÇÃO (EM HORAS )

LOCAL SUPERVISOR

1. VOCÊ ACHA VÁLIDA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO?  (        ) SIM      (        ) NÃO

POR QUÊ?_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

  
2. O TRABALHO QUE VOCÊ EXECUTOU, CORRESPONDIA A SUA EXPECTATIVA?  (        ) SIM      (        ) NÃO

POR QUÊ?_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
3.  VOCÊ TEVE OPORTUNIDADE DE SANAR DÚVIDAS QUE PORVENTURA SURGIRAM DURANTE O ESTÁGIO?

(        ) SIM      (        ) NÃO
 

4.  CITE O QUE DE ÚTIL VOCÊ APROVEITOU DURANTE O ESTÁGIO.

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

  
5.  VOCÊ FOI REMUNERADO?    (        ) SIM      (        ) NÃO

6.  VOCÊ SE SENTIU À VONTADE DURANTE O ESTÁGIO?    (        ) SIM      (        ) NÃO

7.  NA SUA OPINIÃO,  A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO NESSA ÉPOCA,  CONSIDERANDO AS ATIVIDADES QUE A ESCOLA

OFERECE, ATENDERAM À SUA EXPECTATIVA?   (        ) SIM      (        ) NÃO
POR QUÊ?_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

8. O  QUE VOCÊ APRENDEU NA ESCOLA FORNECEU SUBSÍDIOS PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES DURANTE O

ESTÁGIO?    
(        ) SIM      (        ) NÃO

POR QUÊ?_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________ 

9. CITE O QUE PODERIA SER ACRESCENTADO EM NOSSO CURRÍCULO PARA UM MELHOR DESEMPENHO TÉCNICO NA SUA

VIDA PROFISSIONAL. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
10.  CITE AS HABILIDADES QUE VOCÊ TEVE OPORTUNIDADE DE DESENVOLVER NO SEU ESTÁGIO QUE SERÃO ÚTEIS NA

SUA PROFISSÃO COMO TÉCNICO.
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

11.  VOCÊ FOI INCUMBIDO DE EXECUTAR ALGUMA ATIVIDADE ABORDANDO ASSUNTO TÉCNICO QUE NÃO FOI DADO

DURANTE O CURSO?            (        ) SIM      (        ) NÃO
SE VOCÊ RESPONDEU SIM  , CITE AS ATIVIDADES.
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

12.  VOCÊ SENTIU-SE SEGURO PARA REALIZAR TODAS AS TAREFAS QUE LHE FORAM INCUMBIDAS?

SE VOCÊ RESPONDEU NÃO  , CITE AS ATIVIDADES.
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. O SETOR DE TRABALHO EM QUE VOCÊ REALIZOU O SEU ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIO? (      ) SIM    (      ) NÃO

POR QUÊ?_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

14.  CITE OS PONTOS NEGATIVOS   E POSITIVOS   QUE VOCÊ OBSERVOU DURANTE O ESTÁGIO E NÃO TEVE OPORTUNIDADE

DE APONTÁ-LOS NESSE QUESTIONÁRIO.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
                         

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO



ANEXO XII

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO - CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE

ANEXO IX

FICHA DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR  
ESTAGIÁRIO(ALUNO[A])

CURSO TÉCNICO EM: ANO DE CONCLUSÃO SÉRIE/TURMA

SETOR DE ESTÁGIO DURAÇÃO (EM HORAS )

EMPRESA SUPERVISOR (RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO)

CARACTERÍSTICAS/NÍVEIS  
15. APRESENTAÇÃO PESSOAL. (maneira de trajar-se, trato com aparência e apresentação pessoal) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

  
16. RELACIONAMENTO DURANTE O ESTÁGIO. (facilidade de contato com colegas, supervisores e com pessoas em geral) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE  

17.  ESPÍRITO DE INICIATIVA. (capacidade de procurar “Novas Soluções”, sem previa orientação deentrro dos padrões ade-

quados) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

18.  FACILIDADE DE ADAPTAÇÃO. (considere o ajustamento do estagiário às condições do estágio) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE  

19.  FACILIDADE DE COMPREENSÃO. (Aptidão para observar e analisar os elementos de um problema, chegando a compreen-

são lógica do todo) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

20. NÍVEL DE CONHECIMENTO TEÓRICO. (conhecimento necessário para o desempenho das atividades no estágio e acompa-

nhamento dos serviços) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

21. RENDIMENTO DO ESTÁGIO. (qualidade, rapidez, precisão com as quais executa as tarefas integrantes do programa de es-

tágio) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

22. GRAU DE INTERESSE DEMONSTRADO. (preocupação em se aperfeiçoar no estágio e em se preparar para a vida profissio-

nal) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

23. CONCENTRAÇÃO NO ESTÁGIO. (cuidado, segurança e exatidão com que executa e relata suas atividades no estágio) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

24. RESPONSABILIDADE. (confiança que inspira quando uma tarefa lhe é atribuída no estágio) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE



25. COOPERAÇÃO. (disponibilidade e boa vontade para com seus superiores e colegas) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

26. DISPONIBILIDADE. (facilidade em acatar instruções de superiores e aceitar as normas do Setor) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

27. MATURIDADE. (estabilidade de acompanhamento frente às diversas situações) 

           (     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

28. AUTOCONFIANÇA. (grau de independência funcional com que desenvolve as tarefas que lhe foram atribuídas) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

29. ASSIDUIDADE. (constância e pontualidade no cumprimento dos horários  dias de trrabalho determinados pelo Setor do

Estágio) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

30. NÍVEL DOS RELATÓRIOS ENTREGUES. (ordem e natureza das informações descritas pelo estudante em seu relatório) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

31. INTEGRAÇÃO NO SETOR DE ESTÁGIO. (maneira como o estudante se identificou com o Setor e com as atividades que fo-

ram atribuídas na programação) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

32. DESEMBARAÇO. (grau de facilidade e espontaneidade com que age frente a pessoas, fatos e situações) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

33. CAPACIDADE DE TOMAR DECISÕES. (autonomia, segurança, ponderação e adequação das deecisões tomadas e responsa-

bilidade para com elas) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

OBSERVAÇÕES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE
(referente a Portaria GR/IFPE nº 1.090, de 15 de outubro de 2020)

Eu, _______________________________________________, inscrita/o no CPF sob o número
____________________, declaro, para fins específicos de atendimento ao disposto no Proto-
colo nº 22, que me enquadro no grupo de risco da COVID-19 na(s) seguinte(s) condição(ões)

(   ) Tenho 60 anos ou mais
(   ) Tenho doença respiratória (asma moderada ou grave, bronquite, doença pulmonar obstru-

va crônica – DPOC)
(   ) Tenho diabetes
(   ) Tenho hipertensão
(   ) Tenho cardiopa a
(   ) Tenho doença neurológica
(   ) Tenho deficiência imunológica
(   ) Estou obeso
(   ) Estou gestante
(   ) Estou no puerpério (período de 45 a 60 dias após o parto)
(   ) outra(s) condição(s): ______________________________

__________________________, _____ de __________ de 2020

___________________________________
Nome e assintura

CPF: 





ANEXO XIII



                                        ANEXO XII

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO - CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE

ANEXO IX

FICHA DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR  
ESTAGIÁRIO(ALUNO[A])

CURSO TÉCNICO EM: ANO DE CONCLUSÃO SÉRIE/TURMA

SETOR DE ESTÁGIO DURAÇÃO (EM HORAS )

EMPRESA SUPERVISOR (RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO)

CARACTERÍSTICAS/NÍVEIS  
1. APRESENTAÇÃO PESSOAL. (maneira de trajar-se, trato com aparência e apresentação pessoal) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

  
2. RELACIONAMENTO DURANTE O ESTÁGIO. (facilidade de contato com colegas, supervisores e com pessoas em geral) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE  

3.  ESPÍRITO DE INICIATIVA. (capacidade de procurar “Novas Soluções”, sem previa orientação deentrro dos padrões ade-

quados) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

4.  FACILIDADE DE ADAPTAÇÃO. (considere o ajustamento do estagiário às condições do estágio) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE  

5.  FACILIDADE DE COMPREENSÃO. (Aptidão para observar e analisar os elementos de um problema, chegando a compreen-

são lógica do todo) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

6. NÍVEL DE CONHECIMENTO TEÓRICO. (conhecimento necessário para o desempenho das atividades no estágio e acompa-

nhamento dos serviços) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

7. RENDIMENTO DO ESTÁGIO. (qualidade, rapidez, precisão com as quais executa as tarefas integrantes do programa de es-

tágio) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

8. GRAU DE INTERESSE DEMONSTRADO. (preocupação em se aperfeiçoar no estágio e em se preparar para a vida profissio-

nal) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

9. CONCENTRAÇÃO NO ESTÁGIO. (cuidado, segurança e exatidão com que executa e relata suas atividades no estágio) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

10. RESPONSABILIDADE. (confiança que inspira quando uma tarefa lhe é atribuída no estágio) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

11. COOPERAÇÃO. (disponibilidade e boa vontade para com seus superiores e colegas) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE



12. DISPONIBILIDADE. (facilidade em acatar instruções de superiores e aceitar as normas do Setor) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

13. MATURIDADE. (estabilidade de acompanhamento frente às diversas situações) 

           (     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE

14. AUTOCONFIANÇA. (grau de independência funcional com que desenvolve as tarefas que lhe foram atribuídas) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

15. ASSIDUIDADE. (constância e pontualidade no cumprimento dos horários  dias de trrabalho determinados pelo Setor do

Estágio) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

16. NÍVEL DOS RELATÓRIOS ENTREGUES. (ordem e natureza das informações descritas pelo estudante em seu relatório) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

17. INTEGRAÇÃO NO SETOR DE ESTÁGIO. (maneira como o estudante se identificou com o Setor e com as atividades que fo-

ram atribuídas na programação) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

18. DESEMBARAÇO. (grau de facilidade e espontaneidade com que age frente a pessoas, fatos e situações) 

(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

19. CAPACIDADE DE TOMAR DECISÕES. (autonomia, segurança, ponderação e adequação das deecisões tomadas e responsa-

bilidade para com elas) 
(     ) ÓTIMO             (     ) BOM               (     ) REGULAR               (     ) DEFICIENTE 

OBSERVAÇÕES

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO

LOCAL E DATA DO FINAL DO ESTÁGIO ASSINATURA DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO



ANEXO VIII

juntamente com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO celebraram em ____/___/___ um TERMO
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, com fundamento na Lei nº
11.788/2008, tudo de conformidade com as cláusulas e condições ali avençadas.

A partir desta data fica (am) alterada (s) cláusula (s) abaixo declinada (s) do termo de
compromisso em questão:

( x)  Prorrogação de Estágio (Cláusula 3ª, item a):

O Termo de Compromisso de Estágio fica prorrogado de 02/08/2020 a 01/11/2020.



(   )  Mudança da modalidade de Estágio:

O Estágio passa a ser Estágio Curricular Obrigatório a partir de  ____ / ____/ ____

(   ) Mudança de local de estágio:

O estágio passará a ser realizado no setor de ________________ a partir de ____ /
____/ ____

(   ) Mudança de horário de estágio:

O estágio passará a ser realizado no horário de ____:____ às ____:____ com intervalo
de ________ para descanso.

(   ) Alteração do valor da bolsa:  

A  partir  de  ____/____/____,  a  concedente  aumenta  a  bolsa-auxílio  para  R$
___________  (  ______________________________).

(   ) Alteração de supervisão de estágio:

A  partir  desta  data  o  estagiário  será  supervisionado  pelo  profissional
____________________________________  com  formação  acadêmica  em
____________________________________________________________

(   ) Alteração das atividades do estágio:

A partir desta data, objetivando a progressividade do estágio, o estagiário passará a
executar  as  seguintes  atividades:
______________________________________________________________

(   ) Alteração da forma de realização das atividades do estágio:

A partir de 02/08/2020, o/a estagiário/a passará a realizar suas atividades de forma semi-
presencial, conforme plano de trabalho, em anexo.

As demais Cláusulas do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO firmado em ____/
____/_____ entre a CONCEDENTE, a/o ESTAGIÁRIA/O e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, per-
manecem inalteradas.

Este instrumento é firmado em 03 (três) vias de igual teor e forma, cabendo a 1ª à CON-
CEDENTE, a 2ª a/ao ESTAGIÁRIA/O e a 3ª ao IFPE.

E, por estarem assim justas e concordes as partes, assinam o presente Termo Aditivo em
3 (três) vias de igual teor.



______________________
INTERVENIENTE- IFPE Campus

Vitória de Santo Antão
(carimbo e assinatura)

_________________________
EMPRESA CONCEDENTE – Represen-

tante legal 
(carimbo e assinatura) 

_______________________
SUPERVISOR/A DO ESTÁGIO

_______________________
ESTAGIÁRIO/A

__________________________
Responsável legal pelo estagiário (se me-

nor de idade)

TESTEMUNHAS:
_________________________

SERVIDOR 
IFPE

_________________________
EMPREGADO 

EMPRESA


